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 11/22/2212                 عارف عباسی
 

 ارج کشورخای ـون هـزيـويـلـت
 !بر نوشتۀ جناب محترم کبیر یتبصرۀ مختصرو 

 
که نه تنها اشتباهی در بیان شما رخ نداده بلکه نهايت ناسپاسی من خواهد بود که   درس عرض میه با کمال احترام ب

 .دانی شما مرا آزرده خاطر سازد، يک دنیا ممنونقدر ومه کلمات مملو از لطف و مهربانی ه
 

م بی محل نخواهد بود که اگر بگويم هر فیصلۀ که در مورد برنامه ام صورت گرفت و هر انگیزۀ که داشت با عد
رابر برادر عزيزم مؤافقت قطعی به آن از لحاظ اصول، در دل و دماغ خود هیچگونه کدورت و خصومتی در ب

به  حیث يک همکار صادق با نیات نیک و پاک برای اعتبار بخشیدن بیشتره ، چهار سال کنارش بعمر خطاب ندارم
يستادم و آرزو های بیشماری برای ايجاد تحوالت پیام افغان در جامعه و رفع سوء تفاهمات پیوند بودن به اين و آن  ا

بختانه تعبیر سوء گرديده اين همکاری مداخله در امور و بد مثبت در نشرات تلويزيون داشتم که تحقق پیدا نکرد
تلويزيون تلقی گرديد و صداقت های من شک و ترديد ايجاد کرده اندک اندک رقابت به مقام پنداشته شد، که هرگز 

و آقای خطاب برای  ، موجوديت من نارامی ها را بار آورده بود و مجبوريتی به آن احساس نمی کردمد آرزويم نبو
روابط ما تا دير زمانی متکی بر اصل احترام و اعتماد . رهايی از شر من در صدد پیدا کردن فرصت مناسب بودند

بود من در امور برنامه های خطاب  کامل و صالحیت های انتخاب بحث و دعوت مهمانانمتقابله و شناخت آزادی 
، در امور شخصی روابط ما برخوردار از ديد و بازديد ها و و ايشان کاری به کار من نداشتند صاحب مداخله نکرده

 .و شادی همديگر آب و نمک شدن ها بود و شرکت در غم 
 

ود و حد اقل بیست و دو نفر عضو من در برابر پخش برنامه هايم پولی نمی پرداختم و در همین چهار سال رايگان ب
رفت، برنامۀ من  حساب بانکی پیام افغان می داشتم که بعضی تا يک هزار دالر ساالنه می پرداختند پول شان به

کرد آنر در حساب بانکی تلويزيون می  ، اگر هموطنی لطف نموده بیست دالری روان میحساب علیحده نداشت
داند که با پرداخت مصارف پستی عايد آنرا با امانت  ی مرا فرمايش مینامه هابر DVDبعضٌا بینندگان کاپی . ريختم

 .داری شامل حساب بانکی تلويزيون می نمودم
 

من ه اگر دلیل قطع پروگرام مشکل مالی بود خطاب صاحب بايد يک ماه قبل در يک برنامۀ خود آنرا اعالن نموده ب
 .دادند فرصت جمع آوری اعانه می

از ، اما مسائلی است که بايد د صديق جبارخیل کمال امتنان دارمبازهم از مهربانی هموطن عزيزم محمدر حالی که 
پرنسیپ و  و ، قومی و منطقوی سوا ديده شود و آنرا بايد از ديدگاه اصول چوکات مناسبات شخصی، خانوادگی

لیا اش، آزادی، شرف و عزت و که برترين و اولی ترين آن خدمت به افغانستان منافع عموازين ارزيابی کرد 
به منبر باال شدن و تبلیغ نمودن و . نجاتش از اسارت نفوذ اجنبی و دزد و رهزن و چپاولگر و غارتگر داخلی است

 ال قرار میت خود مبلغ، خطیب و واعظ مورد سؤدادن اولتر از همه شخصی را  قرار در مسند روشنگری خود
اين وظیفۀ بزرگ را دارد و تا چه پیمانه حتی االمکان صادقانه پابند اصولی گیرد که تا چه حد خود شايستگی قبول 

 .است که اخالق اين پیشه ايجاب می نمايد البته با قبول واقعیت که هیچ فردی منزه از عیب و نقص و کمبود نیست
 

موکراسی يهای د برای زيبايی و جذابیت کالم و يا مؤثر ساختن نوشته و تمثیل آگاهی و منور جلوه کردن ارزش
انمايه را يا برای تحکیم کالم آيات مبارکه و احاديث پیامبر گر چون آزادی بیان، حقوق بشر تساوی حق زن با مرد و

، مهم اينست که ما خود در زندگی شخصی رويه و کردار ما در خانه و بیرون تا چه حد با به وفرت ياد من نمايیم
 .اين اصول مطابقت دارد

 

 دث و پیش آمد های مربوط به اين رسالت ديگر موضوع عارف عباسی و عمر خطاب مطرح نیستدر بررسی حوا
رفته ياخالق حرفوی و مسلکی و اصول پذبلی اين موضوع مربوط ( طوريکه برادر ما محترم عبداهلل وهاب نوشتند)

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abassi_a_tv_hay_berun_marzi_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abassi_a_tv_hay_berun_marzi_2.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

خصوصٌا  واتیک موکرياز ارزش های دی در جوامع متمدن غربی فیض بردن يکی از مواهب زندگ. ستشدۀ آن ا
و تفتیش عقايد درهم گسیخته و ديگر زنجیر های استعمار . تن استاستفادۀ مشروع و قانونی از آزادی سخن و نوش

 .را بدون هراس دارند مردم حق ابراز عقیدۀ خود
بودم دستور پذير من تلويزيون را وسیلۀ مؤثر و مؤجز برای خدمت هم وطن و میهنم پنداشته در انجام اين خدمت نه 

و افکار و انديشه های خود را در برابر سرايت جراثیم پیوند های خالف منافع ملی واکسن صداقت و نه معامله گر 
را با مردم خود که راستی وطن دوست را  و هر روز خود کارم را واقعٌا دوست داشتم  . داری نموده ام و ايمان

کردم سهمگیری ذوات محترم دانا و آگاه در هر برنامه در  داشتند و سلیم و ملی می انديشیدند نزديکتر احساس می
 .بیشتر می آموختم افزونی بوده و هر روز

اگر تلويزيون نمی بود و من در مؤسسه ای شامل وظیفه می بودم َعزل و نصب جزء اجرآت روزمره بوده بايد آنر 
و قطع برنامه اش  برنامه ساز  حیث يک واقعیت از طرف مديريت مؤسسه می پذيرفتم، ولی رخصت نمودن يکه ب

ايجاد روابط متشابه عقیدتی در  کسب  افتخار اعتبار بین مردم و با واقعیت موجوديت يک پیوند محکم اجتماعی و
در مجموع يک برنامه ساز قابل قبول و پسند بودن در حالی که کار خالفی انجام  مسائل ملی با يک اکثريت قاطع و

تلويزيون بیرون مرزی که يک  (رئیس) نموده و از حق دفاع نموده، توسط  گرداننده نداده و بر اصول ايستادگی
تن و احترام به آزادی شعارش خدمت به مردم و ادعای تلويزيون از مردم است و سیاست ما عريان گفتن و راست گف

موازين مندرج  به شیوه و منوالی که صورت گرفت، در هیچ قالبی چه عنعنات افغانی و چه اصول وکالم است 
درين مورد طرزالعمل تجارت شخصی و فیصله های مبتنی بر ذوق و سلیقۀ شخصی نبايد . اطالعاتی نمی گنجید

درين جای هیچ شک و ترديد نیست که تلويزيون پیام افغان به سرمايه و ابتکار محترم خطاب . بکار برده می شد
ه استند ، قاعدتٌا چنین مؤسسات اطالعاتی غیر انتفاعی صاحب تأسیس گرديده و جناب شان مدير مسؤول و گردانند
، ولی در دو سه  تلويزيون بیرون مرزی نه درج گرددبايد دارای اساسنامه و مقررات باشند که در مراجع قانونی 

در چوکات موازين .  قوانین امريکا قابل تطبیق است و نه از افغانستان معمواٌل فیصله ها يک جانبه و شخصی است
اما در عزل يک . دانندگی يک رسانه صالحیت ها تا حدودی به مقايسۀ تشبثات خصوصی اقتصادی فرق می کندگر

 .همکار رئیس و يا مدير عمومی مؤسسه بدون موجب حق گرفتن تصمیم را ندارد
 

ر در يک شرکت سهامی اقتصادی عالوه بر هیأت مديره که مسؤولیت اجراآت روزمرۀ تشبث را مطابق لوايح منظو
راری که طيا جلسات اض شدۀ مجلس ساالنۀ سهمداران دارند فیصله های عمده به جلسۀ ساالنۀ سهمداران و

يک تعداد هموطنان ما داوطلبانه در تلويزيون های بیرون مرزی . گردد محول می شود االيجاب دائر میعند
حق ابراز نظر را در تصامیم  عضويت را پذيرفته و حق العضويت می پردازند، نظر به قانون اعضای تلوزيون

بهر حال در چنین موارد صاحب تلويزيون طبعٌا صالحیت تصامیم  . تلويزيون دارند که بايد مورد احترام قرار گیرد
اداری را دارند ولی در امور پالیسی و نشراتی مالحظات ديگری است که مد نظر گرفته شود و آنرا در زمرۀ 

 .صالحیت های شخصی خود محسوب نکند
اگر در يک رسانۀ امريکايی چنین اقدامی بدون دلیل موجه بروی انگیزه های شخصی صورت می گرفت موضوع 

رسی بود و آنکه بااليش چنین فیصله صورت گرفته حق اقامه دعوی را و بر از لحاظ قوانین مربوط قابل پی گیری
 .داشت

مه مهمتر است حاضر به يک مناظرۀ تلويزيونی من به محکمه نمی روم ولی برای قضاوت هموطنانم که برايم از ه
 .با خطاب صاحب هستم

 

رفتن به تلويزيون به معنی همکاری با اين و آن تلقی نشود بلکه خدمت به وطن و هموطن است که همه را تحت 
لکه خواهی، تکبر و قهر و ناز بچگانه نبايد رخنه نمايد ب وطن غرور، خوده دهد، در خدمت ب الشعاع خود قرار می

 .دلیل بر عقل و منطق و اصول استوار باشد
 

 پايان
  
 


